
Úvodní ustanovení

Poji‰tûní je upraveno touto zvlá‰tní ãástí pojistn˘ch podmínek a V‰eobec-
n˘mi pojistn˘mi podmínkami – obecná ãást – UCZ/05, které spolu tvofií
nedíln˘ celek. Toto poji‰tûní lze sjednat jako poji‰tûní obnosové nebo po-
ji‰tûní ‰kodové.   

âlánek 1
V‰eobecná ustanovení

1. Pojistná ochrana platí na území âeské republiky, není-li ujednáno ji-
nak.

2. Poji‰tûn˘ musí mít trvalé bydli‰tû v âeské republice, není-li dohod-
nuto jinak. 

3. Je-li pfiijetí návrhu závislé na poskytnutí v˘pisÛ ze zdravotní doku-
mentace nebo na v˘sledku lékafiské prohlídky, náklady s tím spojené
nese navrhovatel.  

4. Pojistit lze osoby ve vûku od 18 let. 

5. Poji‰tûní lze sjednat pro fyzické osoby, které mají ve smyslu zákona 
o dani z pfiíjmu pfiíjem ze závislé ãinnosti a funkãní poÏitky („zamûst-
nanci“), a dále pro osoby, které mají pravideln˘ pfiíjem z podnikání
nebo jiné samostatné v˘dûleãné ãinnosti („osoby samostatnû v˘dû-
leãnû ãinné“).          

âlánek 2
Pfiedmût a rozsah poji‰tûní, pojistné nebezpeãí

1. Poji‰tûní se sjednává pro pojistné nebezpeãí vzniku nahodilé skuteã-
nosti, související se zdravotním stavem fyzické osoby, na jejíÏ zdraví
se soukromé poji‰tûní vztahuje (dále jen „poji‰tûn˘“) a které mÛÏe
b˘t pfiíãinou pojistné události definované v tûchto pojistn˘ch pod-
mínkách.

2. Je-li poji‰tûní sjednáno jako ‰kodové, je v pfiípadû pojistné události
pojistitel povinen poskytnout náhradu ‰kody zpÛsobenou sníÏením
nebo ztrátou pfiíjmu poji‰tûného v dÛsledku pracovní neschopnosti,
a to v˘platou denní dávky od urãeného dne pracovní neschopnosti
po uplynutí karenãní lhÛty. V˘‰e denní dávky je v pojistné smlouvû
stanovena pojistnou ãástkou. Pojistitel je povinen poskytnout náhra-
du ‰kody jen ve v˘‰i prokázané skuteãné ztráty pfiíjmu poji‰tûného, 
a to ve v˘‰i pojistitelné denní dávky ve smyslu tûchto pojistn˘ch pod-
mínek (pojistitelná denní dávka).    

3. Je-li poji‰tûní sjednáno jako obnosové, je v pfiípadû pojistné události
pojistitel povinen vyplatit od urãeného dne pracovní neschopnosti
po uplynutí karenãní lhÛty denní dávku pfii pracovní neschopnosti, 
a to v rozsahu vymezeném pojistnou smlouvou. 

4. Podmínky pfiijetí do poji‰tûní urãuje pojistitel. 

âlánek 3
Stanovení pojistného 

1. Pojistné stanoví pojistitel zejména s ohledem na sjednanou v˘‰i den-
ní dávky a pfiíslu‰nou sazbu (danou vstupním vûkem, sjednanou ka-
renãní lhÛtou a zpÛsobem v˘dûleãné ãinnosti) a na zdravotní stav
poji‰tûného, jakoÏ i s ohledem na vykonávanou pracovní, zájmovou
a sportovní ãinnost.  

2. Urãuje-li pojistitel v˘‰i pojistného s pfiihlédnutím k vûku poji‰tûného,
pak se vstupní vûk poji‰tûného vypoãte jako rozdíl mezi kalendáfiním
rokem poãátku poji‰tûní a kalendáfiním rokem narození poji‰tûného. 

3. Pojistitel je oprávnûn zv˘‰it pojistné nebo upravit navrhovanou v˘‰i
denní dávky nebo dohodnout zvlá‰tní podmínky poji‰tûní u osob,
které jsou vystaveny zv˘‰enému pojistnému riziku. 

4. Platnost ustanovení VPP – obecná ãást – UCZ/05 se roz‰ifiuje i pro to-
to obnosové poji‰tûní

âlánek 4
Pojistná událost a pojistné plnûní

1. Pojistnou událostí je pracovní neschopnost poji‰tûného, pfii které do-
chází ke ztrátû pfiíjmu poji‰tûného ze zamûstnání ãi v˘dûleãné ãin-
nosti a která nastala v dobû trvání poji‰tûní. 

2. ·kodná událost se stává pojistnou událostí v okamÏiku, kdy pojistitel
mÛÏe z pfiedloÏen˘ch dokladÛ jednoznaãnû urãit, Ïe poji‰tûné osobû
vznikl nárok na pojistné plnûní. 

3.  Pracovní neschopností se pro úãely tohoto poji‰tûní rozumí stav, kdy
poji‰tûn˘ nemÛÏe z lékafiského rozhodnutí pro nemoc nebo úraz Ïád-
n˘m zpÛsobem vykonávat a ani nevykonává své zamûstnání ãi v˘dû-
leãnou ãinnost (uvedené v návrhu na poji‰tûní), vã. fiídící a kontrolní
ãinnosti, a to ani po omezenou ãást dne. 

4.  Pracovní neschopnost poji‰tûn˘ dokládá vystaven˘m potvrzením -
dokladem o pracovní neschopnosti vystaven˘m pfiíslu‰n˘m zdravot-
nick˘m zafiízením (o‰etfiujícím lékafiem) a dal‰ími k likvidaci potfieb-
n˘mi doklady.

5. Opodstatnûnost pracovní neschopnosti uzná zdravotnické zafiízení
urãené pojistitelem (lékafi urãen˘ pojistitelem), a to návaznû na reviz-
ní lékafiské vy‰etfiení provedené lékafiem urãen˘m pojistitelem nebo
na základû pfiedloÏené zdravotní dokumentace. 

6. Pokud pojistná událost konãí dnem, kter˘ stanoví lékafi urãen˘ pojistite-
lem (neopodstatnûnost trvání pracovní neschopnosti), konãí tímto
dnem i povinnost pojistitele poskytnout plnûní, tj. vyplácet denní dávku.  

7. Pojistitel poskytne pojistné plnûní aÏ po pfiedloÏení ve‰ker˘ch dokla-
dÛ. Nebylo-li ujednáno jinak, pfiípadné náklady spojené s vystavením
poÏadovan˘ch dokladÛ hradí poji‰tûn˘. Doklady vystavené manÏe-
lem, manÏelkou, rodiãem, dítûtem ãi jinou, poji‰tûnému blízkou ãi
pfiíbuznou osobou, pojistitel neuznává.  

8. Pojistné plnûní pojistitel poskytne za kalendáfiní dny pracovní ne-
schopnosti.

9. Pojistitel vyplatí pojistné plnûní maximálnû za 365 dnÛ pracovní ne-
schopnosti v ãasovém intervalu tfií let.         

10. Pojistnou událostí se pro toto poji‰tûní rozumí i zmûna diagnózy. Trvá-
li pracovní neschopnost pro dal‰í, jinou diagnózu (za pfiedpokladu 
ukonãení léãení kvÛli diagnóze, pro kterou byla pÛvodnû pracovní ne-
schopnost vystavena), dnem zmûny diagnózy poãíná nová pojistná 
událost (plnûní se poskytne po uplynutí nové karenãní lhÛty).

11. Je-li pracovní neschopnost vystavena pro soubûh více diagnóz, jedná
se o jednu pojistnou událost.   

12. Pfii pojistné události, kdy pracovní neschopnost pfiesahuje okamÏik
zániku poji‰tûní, náleÏí pojistné plnûní pouze za období do zániku
poji‰tûní.

13. Dojde-li k pojistné události mimo území âeské republiky, plní pojisti-
tel pouze za dobu z lékafiského hlediska nezbytnû nutné hospitaliza-
ce, vznikne-li nárok podle ostatních ustanovení tûchto pojistn˘ch
podmínek (napfi. pokud je vystavena pracovní neschopnost i zpût-
nû). 
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14. Pojistitel mÛÏe sníÏit pojistné plnûní aÏ o jednu polovinu, do‰lo-li 
k pojistné události následkem poÏití alkoholu nebo aplikací návyko-
v˘ch látek nebo pfiípravkÛ obsahujících návykové látky poji‰tûn˘m.
To neplatí, pokud uvedené látky obsahovaly léky, které poji‰tûn˘ uÏil
zpÛsobem pfiedepsan˘m lékafiem, a nebyl-li lékafiem nebo v˘robcem 
upozornûn, Ïe v dobû aplikace tûchto lékÛ nelze vykonávat ãinnost,
v jejímÏ dÛsledku do‰lo k pojistné události. 

âlánek 5
âekací doba a pfiedbûÏné poji‰tûní

1. Nárok na pojistné plnûní z titulu uzavfiené pojistné smlouvy vzniká aÏ
po uplynutí ãekací doby. âekací doba zaãíná bûÏet od poãátku po-
ji‰tûní a ãiní 3 mûsíce, není-li ujednáno jinak.  

2. V dobû pfiedbûÏného poji‰tûní bûÏí ãekací doba od poãátku poji‰tûní
uvedeného v návrhu.

3. Pro pojistné události, které vzniknou bûhem ãekací doby, náleÏí po-
jistné plnûní pouze za období po uplynutí ãekací doby. 

4. âekací doba se nevztahuje na pojistnou událost vzniklou:

a) následkem úrazu, ke kterému do‰lo v dobû trvání poji‰tûní 

b) vyjmenovan˘m akutním infekãním onemocnûní – zardûnky, spalniã-
ky, plané ne‰tovice, ne‰tovice, spála, zá‰krt, ãern˘ ka‰el, pfiíu‰nice,
spinální dûtská obrna, meningitida, úplavice, paratyfus, skvrnit˘ ty-
fus, tyfus, cholera, febris recurrens (návratná horeãka), malárie, snûÈ
slezinná, rÛÏe, Ïlutá zimnice, mor, tularémie a psitakóza. 

5. Pfii zmûnû pojistné smlouvy z dÛvodu nav˘‰ení sjednané denní dáv-
ky se na nav˘‰enou ãást vztahuje opûtovnû ãekací doba uvedená 
v bodû 1 tohoto ãlánku. Dokud není pojistná smlouva uzavfiena, po-
skytuje pojistitel pojistné plnûní z pfiedbûÏného poji‰tûní v navrhova-
ném rozsahu s tím, Ïe jeho maximální v˘‰e je omezena zpÛsobem 
uveden˘m na návrhu. 

6. Pojistitel poskytuje pfiedbûÏné poji‰tûní dle ãl. 4, odst. 4.7. aÏ 4.11.
VPP UCZ/05. Pokud není pojistná smlouva uzavfiena, poskytuje poji-
stitel pojistné plnûní z pfiedbûÏného poji‰tûní v navrhovaném rozsa-
hu: pro v˘poãet pojistného plnûní z poji‰tûní denních dávek pfii pra-
covní neschopnosti se pouÏije nanejv˘‰ ãástka 300 Kã/den.

âlánek 6
Pojistná ãástka

1. V pfiípadû obnosového poji‰tûní je pojistnou ãástkou v˘‰e denní dáv-
ky stanovená v pojistné smlouvû.

2. V pfiípadû ‰kodového poji‰tûní se v˘‰e pojistné ãástky stanoví z dosa-
Ïeného ãistého pfiíjmu poji‰tûného za poslední zdaÀovací období
pfied vznikem, pfiípadnû zmûnou poji‰tûní. Pojistitel je oprávnûn pfii
uzavfiení poji‰tûní i pfii likvidaci pojistn˘ch událostí zkoumat v˘‰i pfiíj-
mu poji‰tûného.

3. V pfiípadû ‰kodového poji‰tûní za kaÏd˘ den pracovní neschopnosti, za
kter˘ poji‰tûnému vzniká právo na pojistné plnûní, plní pojistitel v˘‰i
sjednané denní dávky, nejv˘‰e v‰ak do v˘‰e pojistitelné denní dávky.

4. Pojistitelnou denní dávkou se rozumí skuteãná ztráta na v˘dûlku po-
ji‰tûného pfiipadající na jeden kalendáfiní den. Ztráta se vypoãítá ze
souãtu ãist˘ch pfiíjmÛ poji‰tûného za posledních 12 mûsícÛ, resp. za
poslední úãetní rok pfied vznikem poji‰tûní nebo pojistné události sní-
Ïeného o nároky náleÏející poji‰tûnému z dÛvodu pracovní neschop-
nosti. Jedná se napfi. o dávky sociálního poji‰tûní, platby od zamûst-
navatele nebo od v‰ech pojistitelÛ, od‰kodnûní pro pracovní úraz ne-
bo nemoc z povolání, apod.   

5. Pfiesáhne-li v pfiípadû ‰kodového poji‰tûní pojistná ãástka pojistitel-
nou denní dávku, je pojistitel oprávnûn pojistnou ãástku upravit (sní-
Ïit) dle skuteãn˘ch pomûrÛ. 

âlánek 7
V˘luky

1. Pojistitel neposkytne pojistné plnûní za ‰kodné události, které vznikly:

a) jako dÛsledek pracovního úrazu nebo nemoci z povolání;

b) v souvislosti s jednáním, pro které byl poji‰tûn˘ uznán vinn˘m úmy-
sln˘m trestním ãinem, nebo pfii kterém si úmyslnû po‰kodil zdraví;

c) v souvislosti s váleãn˘mi událostmi, teroristick˘mi ãiny, stávkami ne-
bo jin˘mi ozbrojen˘mi konflikty;

d) pfii vnitfiních nepokojích, pokud se jich poji‰tûn˘m úãastnil na stranû
organizátora;

e) jak˘mkoliv pÛsobením nukleárních, chemick˘ch nebo biologick˘ch
zbraní;

f) pfiímo ãi nepfiímo pÛsobením jaderné energie nebo vlivem ionizova-
ného záfiení;

g) po‰kozením zdraví pfii léãebn˘ch opatfieních a zákrocích, které poji‰-
tûn˘ provede nebo si nechá provést na svém tûle;

h) pfii profesionálním provozování sportu;

i) pfii pouÏívání diagnostick˘ch a léãebn˘ch metod, které nejsou v‰e-
obecné vûdecky uznávány;

j) pro léãení v dÛsledku psychiatrického nebo psychologického nálezu,
poruchy du‰evní a poruchy chování;

k) z dÛvodu léãení alkoholismu nebo toxikomanie;

l) z dÛvodu léãebné péãe v souvislosti s kosmetick˘mi úkony, které ne-
jsou z lékafiského hlediska nezbytné a neslouÏí-li tyto zákroky k od-
stranûní následkÛ úrazu;

m) v souvislosti s léãením v léãebnách dlouhodobû nemocn˘ch ãi hos-
pitalizací pouze s potfiebou peãovatelské a opatrovnické péãe, s po-
bytem v lázeÀsk˘ch zafiízeních ãi sanatoriích a v rehabilitaãních zafií-
zeních, s pracovní neschopností vystavenou z dÛvodu doprovodu ãi
o‰etfiování osoby blízké;

n) pro pracovní neschopnost vystavenou v souvislosti s normálním, ab-
normálním a pfiedãasn˘m porodem, rizikov˘m tûhotenstvím, potra-
tem, léãením neplodnosti vã. umûlého oplodnûní, pfii tûhotensk˘ch
vy‰etfieních a onemocnûních souvisejících s tûhotenstvím (gestózy);

o) v souvislosti s úrazem, kter˘ poji‰tûn˘ utrpûl pfii fiízení motorového
vozidla bez platného fiidiãského oprávnûní.

2.  Pojistiteli dále nevzniká povinnost poskytnout pojistné plnûní: 

a) za dobu pracovní neschopnosti poji‰tûného do oznámení ‰kodné 
události (ãl.10.7);

b) za dobu pracovní neschopnosti poãínaje dnem, kdy poji‰tûn˘ odmí-
tl lékafiské vy‰etfiení lékafiem, kterého pojistitel urãil, nebo se k tomu-
to vy‰etfiení bez pfiedchozí omluvy a uvedení dÛvodu nedostavil ne-
bo se nenechal lékafiem vy‰etfiit;

c) za dobu pracovní neschopnosti poãínaje dnem, kdy pojistitel nebo
pfiíslu‰n˘ orgán státní správy zjistil poru‰ení léãebného reÏimu poji‰-
tûn˘m, zvlá‰tû pak pokud se prokázalo, Ïe poji‰tûn˘ v dobû pracov-
ní neschopnosti vykonává zamûstnání ãi jinou v˘dûleãnou ãinnost 
(i ãinnost fiídící nebo kontrolní) ãi nedodrÏuje léãen˘ reÏim; 

d) za dobu pracovní neschopnosti poãínaje dnem, kdy pojistitel zjistil,
Ïe se poji‰tûn˘ v dobû pracovní neschopnosti nezdrÏuje v místû ur-
ãeném lékafiem na potvrzení o pracovní neschopnosti;    

e) za dobu pracovní neschopnosti v souvislosti s léãením nemocí 
ãi úrazÛ, které pojistitel uvedl ve svém v˘slovném prohlá‰ení (v˘luky
– smluvní ujednání). 

âlánek 8
Zánik poji‰tûní

Kromû pfiípadÛ uveden˘ch v obecné ãásti VPP UCZ/05 poji‰tûní zaniká:

1. K 1. dni v mûsíci následujícím po datu, ve kterém do‰lo k zániku pfií-
jmu poji‰tûného z v˘konu povolání nebo v˘dûleãné ãinnosti, na je-
jímÏ základû bylo, nebo aktuálnû je, poji‰tûní sjednáno.  

2. Uplynutím pojistného období, ve kterém vzniká poji‰tûnému nárok
na starobní dÛchod dle platn˘ch pfiedpisÛ, nejpozdûji v‰ak dosaÏe-
ním 65 let vûku poji‰tûného, není-li ujednáno jinak. 

3. K 1. dni v mûsíci následujícím po datu pfiiznání invalidního dÛchodu na
základû pravomocného rozhodnutí orgánu sociálního zabezpeãení.



4. K 1. dni v mûsíci následujícím po datu, ve kterém poji‰tûn˘ pfiestane
vykonávat zamûstnání nebo v˘dûleãnou ãinnost uvedenou na návr-
hu poji‰tûní. Pfii zmûnû zamûstnání nebo podnikání, pfiípadnû zmû-
nû zpÛsobu v˘dûleãné ãinnosti, mÛÏe pojistník poÏádat o pokraão-
vání poji‰tûní. Poji‰tûní mÛÏe pokraãovat pouze na základû písemné-
ho vyjádfiení pojistitele. 

5. Smrtí pojistníka, neprojeví-li poji‰tûná osoba zájem o pokraãování
poji‰tûní.  

6. Zmûní-li poji‰tûn˘ v dobû trvání poji‰tûní trvalé bydli‰tû mimo území
âeské republiky. 

âlánek 9
Zmûny poji‰tûní

1. Úãastníci se mohou dohodnout na zmûnû poji‰tûní. V‰echny navr-
hované zmûny mohou b˘t provedeny pouze na základû písemné Ïá-
dosti pojistníka, pfiípadnû pojistníka i poji‰tûného. Pojistitel akceptu-
je navrhované zmûny písemn˘m potvrzením.   

2. Vznikne-li pfii zmûnû zamûstnání nebo zájmové ãinnosti poji‰tûného
nárok na niÏ‰í pojistné, sníÏí pojistitel pojistné k datu nejbliÏ‰í splat-
nosti, pokud nebylo ujednáno jinak.     

3.  Je-li v pfiípadû ‰kodového poji‰tûní denní dávka na základû skuteã-
ností zji‰tûn˘ch pfii likvidaci ‰kodné události pfiizpÛsobena (sníÏena)
podle skuteãn˘ch pomûrÛ a pojistné plnûní poskytováno v této v˘‰i,
upraví pojistitel pojistné k datu nejbliÏ‰í splatnosti pojistného, neby-
lo-li ujednáno jinak.   

4. Zmûny poji‰tûní jsou platné ode dne stanoveného pojistitelem v je-
ho písemném vyjádfiení. 

âlánek 10
Práva a povinnosti úãastníkÛ poji‰tûní

Vedle povinností stanoven˘ch zákonem je pojistník a poji‰tûn˘ povinen:

1. Nahlásit pojistiteli neprodlenû ve‰keré zmûny oproti údajÛm uvede-
n˘m v návrhu na uzavfiení pojistné smlouvy, napfi. zmûnu jména,
bydli‰tû, zamûstnání, zájmové ãi sportovní ãinnosti, zdravotního sta-
vu, apod. V pfiípadû poklesu pfiíjmÛ oproti pfiíjmÛm, na základû kte-
r˘ch bylo poji‰tûní sjednáno, v posledních 12 mûsících o více jak 20
%, oznámit tuto skuteãnost pojistiteli.    

2. Poji‰tûn˘ je povinen léãit se podle pokynÛ lékafie, dodrÏovat léãebn˘
reÏim a vylouãit ve‰kerá jednání, která brání uzdravení a vyÏaduje-li
to pojistitel, dát se na jeho náklady vy‰etfiit pojistitelem urãen˘m lé-
kafiem.

3. PoÏaduje-li poji‰tûn˘ kontrolní vy‰etfiení, je povinen nést náklady
spojené s tímto vy‰etfiením.  Pokud na základû kontrolního vy‰etfiení
pojistitel poskytne dal‰í pojistné plnûní, náklady na kontrolní vy‰etfie-
ní poji‰tûnému uhradí. 

4. Pojistitel je oprávnûn zji‰Èovat a pfiezkoumávat zdravotní stav poji‰tû-
ného. Zji‰Èování zdravotního stavu se provádí na základû zpráv 
a zdravotní dokumentace vyÏádan˘ch pojistitelem povûfien˘m zdra-
votnick˘m zafiízením od lékafiÛ poji‰tûného, v pfiípadû potfieby i vy-
‰etfiením proveden˘m pojistitelem urãen˘m lékafiem. I v pfiípadû smr-
ti poji‰tûného je pojistitel oprávnûn vyÏadovat lékafiské zprávy po-
tfiebné k ‰etfiení.

5. Souhlas se zji‰Èováním a pfiezkoumáváním svého zdravotního stavu
dává poji‰tûn˘ zejména sv˘m podpisem návrhu, na jehoÏ základû
vzniká poji‰tûní a akceptováním návrhu pojistitele, jakoÏ i sv˘m pod-
pisem na pfiíslu‰ném tiskopisu, kter˘m ‰kodnou událost oznamuje.
Tímto souhlasem souãasnû zbavuje lékafie a zdravotnická zafiízení ml-
ãenlivosti. Odvoláním tohoto souhlasu poji‰tûní zaniká. 

6. Pfii pojistné události v pfiípadû ‰kodového poji‰tûní musí poji‰tûn˘ do-
loÏit v˘‰i ãistého pfiíjmu, a to zpÛsobem urãen˘m pojistitelem. Dále
je na v˘zvu pojistitele poji‰tûn˘ povinen pfiedloÏit dal‰í poÏadované

doklady (napfi. doklad o plnûní od jin˘ch pojistitelÛ, zamûstnavatele,
nemocenského ãi dÛchodového poji‰tûní apod.).

7. Poji‰tûn˘ je povinen nejpozdûji do poloviny karenãní lhÛty od poãát-
ku trvání pracovní neschopnosti nahlásit pojistnou událost. V˘jimky
jsou moÏné pouze v pfiípadû, kdy vzhledem k zdravotnímu stavu po-
ji‰tûného nebylo toto moÏné provést.
Dále je poji‰tûn˘ povinen do konce karenãní lhÛty od poãátku trvání
pracovní neschopnosti pfiedloÏit pojistiteli lékafiem vyplnûn˘ doklad
o pracovní neschopnosti se stanovením diagnózy. Je-li ohlá‰ení ‰kod-
né události provedeno po uplynutí této lhÛty, pak se za prv˘ den pra-
covní neschopnosti povaÏuje ve smyslu tûchto podmínek den, kdy
bylo ohlá‰ení pojistiteli prokazatelnû doruãeno. V˘jimky jsou moÏné
pouze v pfiípadû, kdy vzhledem k zdravotnímu stavu nebylo moÏné
tyto doklady odeslat.

8. Pfii pracovní neschopnosti del‰í neÏ tfii t˘dny je poji‰tûn˘ povinen 
v pravideln˘ch 14-ti denních intervalech pfiedkládat pojistiteli léka-
fiem potvrzen˘ pfiíslu‰n˘ tiskopis o trvání pracovní neschopnosti, po-
kud pojistitel nestanoví jinak. 

9. Poji‰tûn˘ je povinen zdrÏovat se v dobû pracovní neschopnosti, kro-
mû odÛvodnûn˘ch pfiípadÛ (napfi. hospitalizace ãi za v˘slovného sou-
hlasu svého o‰etfiujícího lékafie), v místû urãeném lékafiem na potvr-
zení o pracovní neschopnosti, a to na území âR, nedohodne-li se 
s pojistitelem jinak. 

10. Poji‰tûn˘ je povinen dostavit se ve stanoveném termínu k lékafiskému
vy‰etfiení k pojistitelem urãenému lékafii a nechat se vy‰etfiit. 

11. Pojistitel je oprávnûn kontrolovat plnûní povinností pojistníka i poji‰-
tûného a pfii poru‰ení povinností je oprávnûn sníÏit ãi neposkytnout
pojistné plnûní. 

âlánek 11
V˘klad pojmÛ

1. Nemocí se rozumí podle v‰eobecnû uznávaného stavu lékafisk˘ch
vûd anomální tûlesn˘ nebo du‰evní stav. 

2. Hospitalizací se rozumí pobyt poji‰tûného v nemocnici, jestliÏe jeho
o‰etfiení musí b˘t podle obecnû uznávaného stavu lékafiské vûdy pro-
vedeno v nemocnici na lÛÏkové ãásti vzhledem k závaÏnosti nemoci
ãi úrazu nebo vzhledem k charakteru provádûného o‰etfiení.

3. Léãebnou péãí se rozumí lékafiské o‰etfiení, které se podle obecnû
uznávaného stavu lékafiské vûdy jeví vhodn˘m k obnovení zdraví, ke
zlep‰ení zdravotního stavu nebo k zamezení jeho zhor‰ení.

4. Karenãní lhÛtou se rozumí v pojistné smlouvû sjednané období za-
poãítávané od vzniku pojistné události, za které pojistitel neposkytu-
je plnûní. 

5. Úrazem se pro úãely tohoto poji‰tûní rozumí neoãekávané a náhlé
pÛsobení vnûj‰ích sil nebo vlastní tûlesné síly nezávisle na vÛli poji‰-
tûného, ke kterému do‰lo bûhem trvání poji‰tûní a kter˘m bylo po-
ji‰tûnému zpÛsobeno po‰kození zdraví. 

6. Za úraz se povaÏuje pouze takové po‰kození pátefie, vã. hernií (v˘-
hfiezÛ) meziobratlov˘ch plotének, ke kterému do‰lo pfiím˘m mecha-
nick˘m pÛsobením na pátefi a nejedná-li se pouze o zhor‰ení proje-
vu nemoci, která jiÏ existovala pfied úrazem. Poruchy hybnosti páte-
fie v dÛsledku obvykle vykonávan˘ch pohybÛ nebo zvedání bfiemene
nejsou povaÏovány za úraz. 

7. Bfii‰ní nebo tfiíselná k˘la jakéhokoliv druhu se povaÏuje za úraz pouze
tehdy, byla-li zpÛsobena pfiím˘m mechanick˘m pÛsobením zvenãí 
a nebyla-li dispoziãnû podmínûna.  

âlánek 12
Závûreãná ustanovení 

Tyto v‰eobecné pojistné podmínky nab˘vají úãinnosti dnem 1.9.2012.       


